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Omroep Venlo heeft in  ongeveer tachtig 

medewerkers. Naast een kleine zeventig vrijwil-

ligers zijn er aan het einde van  dertien 

medewerkers in vaste dienst (, FTE op basis 

van een -urige werkweek).  

De samenstelling van het bestuur alsook de 

bestuursvorm is in  gewijzigd. Omroep Venlo 

start het jaar met een ongewijzigd bestuur 

bestaande uit André van den Brand (bestuursvoor-

zitter / juridische zaken), Eric Hanssen (penning-

meester), Paul Joosten (personeelszaken), Janneke 

Maas-Hendriks (commerciële zaken) en Eric 

Lamers. Carlo Görtjes is als adviseur aan de omroep 

verbonden. In  is het bestuursmodel op  juni 

statutair gewijzigd in een Raad van Toezicht-model. 

De directeur is hierna tevens bestuurder.

Alle bestuursleden zijn officieel uitgetreden waar-

bij André van den Brand als voorzitter en Eric Hans-

sen als secretaris mee zijn overgegaan naar de 

Raad van Toezicht. Naast beide heren zijn Steffie 

Hoeijmakers, Pascal Vaes en Marcel Verdellen als 

lid toegetreden. Carlo Görtjes blijft als adviseur aan 

de omroep verbonden. 

In  zijn de uitzendingen van Omroep Venlo TV 

analoog te volgen in de gemeente Venlo. Digitaal 

is Omroep Venlo via Ziggo te ontvangen via kanaal 

 in de Noord-Limburgse gemeenten Venlo, Peel 

en Maas, Venray, Horst aan de Maas, Bergen en 

Gennep en via kanaal  in de gemeenten Venlo 

(alleen stadsdeel Belfeld), Beesel, Roermond, 

Roerdalen, Maasgouw (kernen: Linne, Maasbracht, 

Ohé en Laak, Stevensweert) en Echt (kernen: Echt, 

Koningsbosch, Maria Hoop, St Joost). 

Omroep Venlo Radio is digitaal te beluisteren in 

genoemde gemeenten en gebieden (kanaal  

resp. ). 

 

Naast Ziggo zijn de uitzendingen van Omroep 

Venlo goed te ontvangen in het verzorgingsgebied, 

de gemeente Venlo. Mensen in de gemeente Venlo 

die tv kijken en radio luisteren via KPN, XSALL en 

Telfort (met een witte afstandsbediening) vinden 

Omroep Venlo op tv-kanaal  en radiokanaal 

. Abonnees van XMS, Edutel, Fiber.nl, Stipte, 

Lybrandt en Telfort (met een zwarte afstands-

bediening) kijken via tv-kanaal  en radiokanaal 

. 

Omroep Venlo werkt samen met andere omroep-

en, de belangenorganisatie OLON/NLPO (Organisa-

tie van Lokale Omroepen in Nederland / Stichting 

Nederlandse Lokale Publieke Omroepen) en 

toezichthouder Commissariaat voor de

Media. Ook met regionale omroep L wordt 

samengewerkt op het gebied van redactie, produc-

tie en programma’s. Er is contact met de grotere 

lokale omroepen van Nederland in Oss, Eindhoven, 

Groningen, de Achterhoek, Enschede en Westland 

en met de nabijgelegen lokale omroepen Venray, 

Reindonk, P&M, Maasland Radio en GennepNews 

(voorheen NIMA RTV/Omroep Maasduinen). 

In  is er in opdracht van het ministerie van 

OCW en VNG een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd 

naar lokale omroepen. De uitkomsten daarvan zijn 

aanleiding geweest tot de oprichting van de NLPO, 

met als taakstelling een model te ontwikkelen 

waarin een hoogwaardige kwaliteit van journalis-

tieke output op lokale schaal, de lokale identiteit 

en een consistente bedrijfsvoering geborgd 

kunnen worden. Nu ligt een voorstel klaar om de 

 lokale omroepen in Nederland te transforme-

ren tot circa  streekomroepen. Omroep Venlo 

voert hiertoe gesprekken met de collega’s in Peel 

en Maas, Horst a/d Maas, Venray, Bergen en 

Gennep. 
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Omroep Venlo neemt deel aan 

extra overleggen met:

Omroep Venlo is o.a. vertegenwoordigd bij:

JAARVERSLAG OMROEP VENLO 2017



wethouder Jos Teeuwen en beleidsmedewer-

kers Marlène van Poeijer (tijdelijk Chris Janssen) 

en Paul Driessen van de gemeente Venlo;

culturele instellingen Venlo;

collega omroepen in gebied ;

G (samenwerkingsverband omroepen);

OLON/NLPO.

•

•

•

•

•

netwerk VVV-Venlo;

diverse bijeenkomsten van onze mediapartners;

netwerkbijeenkomsten Venloop;

netwerkbijeenkomsten VenloStormt;

uitreiking Venlonaer van 't Jaor en bijeenkom-

sten Ald-Venlonaere van 't Jaor;

begrotingsbehandeling gemeenteraad Venlo;

uitreiking Lodewijk van der Grinten Onderne-

mersprijs;

Tent van Bell;

Viva Classic Live;

evenementen rondom Vastelaovend;

Nach van ‘t Limburgse Leed;

netwerk Zomerparkfeest.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Het pbo is door zijn samenstelling representatief 

voor de verscheidenheid binnen de lokale gemeen-

schap. Zijn leden zijn de afgevaardigden van instel-

lingen of organisaties die actief zijn binnen een van 

de stromingen in de gemeente. Deze vallen binnen 

de hoofdstromingen die de Mediawet noemt: 

maatschappelijke, culturele, godsdienstige en 

geestelijke stromingen. Zo houdt het pbo een 

sterke binding met het publiek van de omroep.

In  startte het pbo (Programmabeleid 

Bepalend Orgaan, programmaraad) met de volgen-

de samenstelling: 

 

Chris de Haan
onderwijs en educatie (tevens voorzitter)

Wieneke Lamers
cultuur

Tom Giesen
werknemers

Mathias Brockmann
werkgevers

Zakaria Bouders
minderheden

Jos Kempen
senioren en kerkgenootschappen

VACANT
sport

Johan Cortooms
jeugd en jongeren

Ger Spee
zorg en welzijn

Chris de Haan heeft in december afscheid 

genomen en zijn voorzittersrol is in  

ingenomen door Marijke Moonen. Daan Rutten 

heeft zitting genomen in de pbo en vertegenwoor-

digt nu onderwijs en educatie.  

Voor de vacante plek voor sport is Gwen van 

Rosmalen bereid gevonden en omdat we vonden 

dat ook studenten vertegenwoordigd moeten 

worden is Baer Born als lid aan het PBO 

toegevoegd.  

 

  

Programmaraad
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Wieneke Lamers is uitgetreden en vervangen door 

Mieke Arts. Alle mutaties maken onderstaand 

actueel overzicht: 

Marijke Moonen
Voorzitter (per )

Daan Rutten
onderwijs en educatie

Mieke Arts
cultuur

Tom Giesen
werknemers

Mathias Brockmann
werkgevers

Zakaria Bouders
minderheden

Jos Kempen
senioren en kerkgenootschappen

Gwen van Rosmalen
sport

Johan Cortooms
jeugd en jongeren

Ger Spee
zorg en welzijn

Baer Born
studenten

Het pbo stelt het programmabeleid vast en houdt 

toezicht op de uitvoering daarvan. Het program-

mabeleid beantwoordt in elk geval de vraag welke 

mediadiensten worden ingezet, welke (soort) 

programma’s op grond van welk aanbodschema 

worden uitgezonden en van welke programma’s de 

verzorging wordt uitbesteed. Met de vaststelling 

van het beleid zorgt het pbo er voor dat de nage-

streefde doelstellingen worden gehaald en dat de 

doelgroepen worden bereikt. Om deze taak uit te 

kunnen voeren, moet het pbo regelmatig bijeen-

komen. Daarvoor is een wettelijk minimumaantal 

van drie vergaderingen per jaar vastgesteld. Het 

pbo komt in  vijf keer bij elkaar. 



Omroep Venlo verzorgt  uur per week radio. De 

televisie laat  uur per week bewegende beelden 

en  uur beeldkrant zien.

Het belangrijkste programma van Omroep Venlo 

op televisie is en blijft 'Het Nieuws'. Elke werkdag 

wordt door de redactie een nieuwsprogramma 

samengesteld. Iedere week is er een weekoverzicht 

welk geïntegreerd in Nedinscoplein wordt uitge-

zonden. Het nieuws is de primaire taak van 

Omroep Venlo; nieuwsgaring en duiding. Naast 

het nieuws op tv worden er op jaarbasis zo'n twee-

duizend radiobulletins gemaakt en ongeveer 

evenveel nieuwsberichten op omroepvenlo.nl.

Een belangrijke aanvulling op het nieuwsprogram-

ma is de wekelijkse talkshow Nedinscoplein. Op 

vrijdag is er ruimte is voor verdieping in de politiek, 

sport, kunst en cultuur, human interest en evene-

menten. Het nieuws van de week komt terug in 

Nedinscoplein. 

Ook in  zijn er weer veel extra televi-

sie-uitzendingen:

Programmering
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De wekelijkse cultuuragenda UIT!;

VVV-TV. Eerst wekelijks en vanaf het nieuwe seizoen 

in de eredivisie tweemaal per week. Op donderdag 

de voorbeschouwing op de komende wedstrijd maar 

twee dagen eerder een uitzending waarin het 

maatschappelijke belang van een BVO op bredere 

wijze wordt belicht;

Viva Classic Live, een registratie van het concert in 

september die ook wordt uitgezonden op L en op 

een later tijdstip ook bij de NPO;

Registratie Blauwe Zaoterdaag en VT (in samen-

werking met Stadscomité B.B.Z.);

Carnavalsoptochten van Velden, Venlo, Blerick, 

Belfeld, Tegelen en Hout-Blerick

Lintjesregen (Koningsdagspecial);

Parkploeg (een vierdaags programma 

rondom het Zomerparkfeest);

Opus Jocus Leedjesaovend;

Registratie van de intocht van Sinterklaas;

Live-schakeling met Venlo On Ice;

Verborgen Verlangens (productie van Beeldwerk.tv);

LEF! (jong muziektalent van LBM krijgt een 

podium);

Live-registratie van de eucharistieviering op 

kerstavond vanuit de Martinuskerk in Venlo. Deze 

werd opgeluisterd door het koor Venlona en 

bariton Sef Thissen.

In samenwerking met Stichting Venlo Loopstad 

maakten we rondom de Venloop een hele week 

live televisie uit onze eigen studio. Deze reeks 

werd afgesloten met een grote live-uitzending 

vanuit het finishgebied van de halve marathon 

waarbij zowel de wedstrijd van de professionals 

als van de amateurs in beeld werd gebracht. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



In de maanden juli en augustus   is door een 

onafhankelijk onderzoeksbureau een kijk- en 

luisteronderzoek uitgevoerd. Het laatste onder-

zoek dateerde van .  Het door de Marktwijzer 

uitgevoerde onderzoek kent een betrouwbaar-

heidspercentage van %.  

Televisie

Televisie, het medium waarvan wordt gezegd dat 

het z’n hoogtijdagen heeft gehad. Vooral het 

lineair tv-kijken is op zijn retour. Als schuldigen 

worden YouTube, Uitzending Gemist en Netflix 

aangewezen. En Omroep Venlo dan? Nou, Omroep 

Venlo kan het volgende melden: een dagbereik van 

,%, een weekbereik van ,% (% in ) en 

een maandbereik van ,%. Slechts .% van de 

respondenten geeft aan nooit naar het tv-kanaal 

van Omroep Venlo te kijken. Fantastische cijfers 

dus, zeker met het besef dat het jaarbereik in  

% was. Van de kijkers gaf ,% aan naar het 

nieuws te kijken, ,% naar evenement-

registraties (denk aan Venloop, Viva Classic Live, 

Parkploeg, VenloStormt en Opus Jocus) en met 

,% staat Nedinscoplein op een enorm stevige 

derde plek. Maar ook blijkt dat ongeveer % van 

de kijkers specifiek op programma’s als UIt!, Met 

het oog op Venlo en VVV TV afstemt. In  lag 

dat percentage programma-afhankelijk tussen de 

 en %. 

Beeldkrant 

De beeldkrant kent een maandbereik van ,% en 

een jaarbereik van ,% (versus % in ). Het 

dagbereik daalde hier van % in  naar ,% 

nu. Beeldkrant-lezers geven aan vooral op zoek te 

zijn naar gemeentelijke informatie en nieuws over 

evenementen. Het betreft hier overwegend de wat 

oudere doelgroep. 

Radio

Radio noteerde in  een jaarbereik van %. 

Dat jaarbereik is gestegen naar ,%, al zitten 

daar respondenten bij die aangeven maar enkele 

malen per jaar naar ons radiokanaal te luisteren. 

Het maandbereik bedraagt ,% en dat geeft een 

veel realistischer beeld van de vaste groep luister-

aars. De meeste mensen luisteren in de ochtend en 

middag naar Omroep Venlo radio en doen dat 

vooral thuis en in de auto. Het lokale nieuws op 

ieder uur en vooral de muzikale mix van hits van 

toen, nu en hier (dialectmuziek) zijn de voornaam-

ste redenen om op Omroep Venlo af te stemmen. 

Van de doelgroepprogramma’s scoort VVV-Live het 

hoogst met ,%.

Online 

Even terug naar televisie en de vraag of jongeren 

dit medium nog wel gebruiken? Van de  t/m 

-jarigen geeft % aan naar Omroep Venlo 

Televisie te kijken. Een laag percentage dus als we 

kijken naar de zeer hoge kijkdichtheid onder 

inwoners van de gemeente Venlo. Is dat erg? Nee, 

dat is niet erg. Voor het waarom niet, neem ik u 

graag mee naar onze online cijfers. In  waren 

er .. bezoeken op de website en .. 

maal werd onze app voor smartphones bezocht. 

Dit door zo’n . unieke bezoekers op . 

inwoners. Veel meer mensen dan Venlonaren die 

dus interesse hebben in de aangeboden content. 

Maar liefst % van de respondenten geeft aan 

Omroep Venlo met grote regelmaat via Facebook 

te volgen. Onder de jongeren van  t/m  jaar 

maar liefst % en % van de respondenten in 

de leeftijd van  t/m  jaar. Heel mooie cijfers dus 

die aantonen dat Omroep Venlo een relevant 

medium is voor alle leeftijden.

Waardering

Op de vraag ‘Waar denk je aan bij Omroep Venlo?’ 

scoren de regionale betrokkenheid, promotor van 

evenementen, actueel, snel, professioneel en 

betrouwbaar het best. Als algemeen rapportcijfer 

werd Omroep Venlo beoordeeld met een ,.  

Omroep Venlo in cijfers
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Ten aanzien van de financiële cijfers over  en 

het resultaat wordt verwezen naar de jaarrekening 

. De jaren  en  stonden vooral in het 

teken van de reorganisatie. Daar waar de extra 

bezuinigingen in  nog niet konden resulteren 

in een verbetering van het resultaat alsook de 

vermogenspositie, liet  al een positiever beeld 

zien. Deze ontwikkeling heeft zich in  

doorgezet; niet alleen verbeterde de liquiditeits-

positie, ook is  net als  afgesloten met 

een positief resultaat.

De ontwikkeling van het resultaat in relatie tot de 

begroting wordt nauwlettend gemonitord. Aan de 

directie wordt wekelijks gerapporteerd, de RvT 

ontvangt maandelijks cijfers en ook de gemeente 

wordt nauwgezet geïnformeerd. De resultaten 

worden iedere twee maanden met de verantwoor-

delijk wethouder besproken. Er is vertrouwen, 

maar ook het bewustzijn dat de financiële situatie 

nog precair te noemen is. Dit alles is terug te 

voeren op een significant bedrag aan openstaande 

leningen waarmee de omroep na de reddings-

operatie in  is achtergelaten. Resultaten 

worden als gevolg hiervan door rentes gedrukt en 

winsten vloeien in de cashflow weg naar aflossing.

Net als in voorgaande jaren worden investeringen 

in ambulante apparatuur, zoals camera’s en 

statieven, uitgesteld, omdat de reservepositie van 

Omroep Venlo gezien de grote leninglast onder 

druk blijft staan. Dit blijft een onwenselijke situatie, 

maar is helaas nog onvermijdelijk. In  is de 

omroep er wel in geslaagd om via een lokaal fonds 

van Rabobank Venlo een camjo-set aan te schaffen 

en kan er door de verhuizing van de Noord-

Limburgse redactie van L naar de machinehal van 

Omroep Venlo gebruik worden gemaakt van 

bepaalde apparatuur. 

Vrienden  van Omroep Venlo

Het aantal vrienden is in  nagenoeg gelijk 

gebleven. 
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Financiën en Commercie



Omroep Venlo heeft alles bij elkaar zo’n tachtig 

medewerkers. Naast de vrijwilligers heeft de 

omroep aan het einde van het jaar dertien betaalde 

krachten in dienst, in totaal , FTE. 

Vanaf begin  was voorzien in een nieuwe 

account manager. Deze is uiteindelijk gevonden in 

Fausto Sassen welke  september in dienst is getre-

den. 

Door een in  doorgevoerde wijziging in de 

radio-programmering, zijn enkele radioprogram-

ma’s gestopt. Tegelijkertijd staan nieuwe ideeën in 

de steigers. Samen met een stuurgroep radio 

bestaande uit vrijwilligers, werkt de hoofdredactie 

aan een plan om radio in bereik en impact te laten 

groeien. Speciale aandacht is er daarbij voor lokale 

identiteit.  

Live verslagen van VVV-Venlo, de Venloop en Elf 

van Elf blijven gehandhaafd en de Vastelaoves Top 

 is in het vierde jaar op de Parade echt 

uitgegroeid tot een volwaardig op zichzelf staand 

evenement op de vrijdag voor carnaval. Ook is er in 

 het radio-initiatief in samenwerking met de 

Nach van ‘t Limburgse Leed: De Venlose .

Omroep Venlo heeft een staf die tweewekelijks de 

beleidszaken en de lopende zaken bespreekt. 

Naast directeur Evert Cuijpers hebben Thijs 

Pennings (eindredacteur), Renée Backus 

(financiën) en Joep Janssen (hoofd techniek) zitting 

in de staf. De hoofdredactie wordt gevormd door 

Evert Cuijpers (directeur), Thijs Pennings (eindre-

dacteur), Pim Crins (hoofd varia) en Joep Janssen 

(hoofd techniek)  

Er worden meerdere stagiaires begeleid. Omroep 

Venlo biedt plaats aan studenten van de Fontys 

Hogeschool voor Journalistiek en diverse MBO- en 

HBO-opleidingen op het gebied van grafische en 

video-technische vaardigheden. 
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Personeel



Dagelijks nieuws en een actualiteitenprogramma, 

waarin plek is voor verdieping, zijn kernprogram-

ma’s van de omroep. Daarnaast hechten we veel 

waarde aan culturele activiteiten, sport en evene-

menten. Vastelaovend, het Zomerparkfeest en de 

Venloop zijn onlosmakelijk met Omroep Venlo 

verbonden. De lokale omroep is bovendien een 

belangrijk kanaal voor gemeentelijke informatie.

Naast de kernprogramma's, die we standaard 

opnemen in onze programmering, is er een 

categorie programma's die aantrekkelijk zijn, maar 

die we alleen kunnen maken als er extra financie-

ring komt. Dat geldt bijvoorbeeld voor Uit, Viva 

Classic Live en VVV TV. Van een aantal van die 

programma’s verwachten mensen weliswaar dat 

we ze blijven maken, maar we zijn afhankelijk van 

partners voor de financiering ervan. Er wordt 

gesproken met andere evenementen om tot meer 

live-registraties van Groot-Venlose evenementen te 

komen en ook lopen er gesprekken met overige 

instellingen over mogelijke co-producties.

Met Media Groep Limburg is een samenwer-

kingsverband in het politiek discussieprogramma 

‘Raad op Zondag’ en worden ook in co-productie 

krachten gebundeld in de verslaglegging rondom 

de gemeenteraadsverkiezingen op  maart .

Omroep Venlo hecht veel waarde aan nieuwe 

media-ontwikkelingen. Onze website omroepven-

lo.nl is het belangrijkste en snelste platform voor 

nieuws. Steeds vaker staan ook beelden en 

interviews het eerst op internet, hetgeen juist 

prikkelt om ook de tv-uitzending te bekijken. Veel 

bezoekers komen op de site terecht via Twitter en 

Facebook. Deze media zijn voor de omroep dan 

ook van groot belang. In plaats van kannibalisatie 

zorgen de online platforms juist voor een nog 

groter totaalbereik; dat bleek vooral ook uit het 

gehouden kijk- en luisteronderzoek.

In  zal nog meer worden ingezet op meer en 

snellere journalistieke duiding en diepgang. Zowel 

op online waar halverwege het jaar een nieuwe 

website en app voor smartphones wordt gelan-

ceerd, maar ook op televisie. Ook daar staan 

serieuze schetsen op papier voor een format-

wijziging van Het Nieuws en Nedinscoplein.

In grote lijnen zal Omroep Venlo het jaar  als volgt indelen:

Eerste kwartaal
Nieuws, dagelijks om half zes
Nedinscoplein, iedere vrijdag
Radiobulletins lokaal nieuws, ieder uur tijdens kantooruren
UIT!
VVV-TV en VVV-Live
Met het Oog op Venlo
Raad op Zondag (Radio)
Vastelaovestop , een week lang, voor vastelaovend
Extra uitzendingen rond prinsuitroepen in Blerick, Tegelen en Venlo
Vastelaovend in Venlo: Uitroepen prinsen en andere activiteiten in de hele 
gemeente
Optochten Velden, Venlo, Blerick, Tegelen, Hout Blerick en Belfeld
Tv-registratie BBZ vanaf de Markt
Registratie Boérebroélof
Weir Minerals Venloop, Vijf live uitzendingen rondom het hardloopevenement, 
op zondag i.s.m. L 
Venlo Kiest, zesdelige serie in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
Verkiezingsdebat, in twee delen en in co-productie met de Limburger en het 
Limburgs Museum
Radio-programmering met duidelijk geluid tijdens werkuren en grote diversiteit 
in de avonduren
Dagelijks vers nieuws op internet, ook in het weekend

Tweede kwartaal
Nieuws, dagelijks om half zes
Nedinscoplein, iedere vrijdag
Radiobulletins lokaal nieuws (ieder uur tijdens kantooruren)
UIT!
VVV-TV en VVV-Live
Met het Oog op Venlo
Lintjesregen
Raad op Zondag (Radio)
Lekker Venlo (ovb)
VenloStormt (ovb)
Radio-programmering met duidelijk geluid tijdens werkuren en grote diversiteit 
in de avonduren
Dagelijks vers nieuws op internet, ook in het weekend

Derde kwartaal
Nieuws, dagelijks om half zes
Nedinscoplein, iedere vrijdag
Radiobulletins lokaal nieuws (ieder uur tijdens kantooruren)
UIT!
Met het Oog op Venlo
Raad op Zondag (Radio)
Parkploeg
VVV-TV en VVV-Live
Radio-programmering met duidelijk geluid tijdens werkuren en grote diversiteit 
in de avonduren
Dagelijks vers nieuws op internet, ook in het weekend

Vierde kwartaal
Nieuws, dagelijks om half zes
Nedinscoplein, iedere vrijdag
Radiobulletins lokaal nieuws (ieder uur tijdens kantooruren)
UIT!
Met het Oog op Venlo
Raad op Zondag (Radio)
LEF!
VVV-TV en VVV-Live
Viva Classic Live 
Venlose 
Opus Jocus Leedjesaovend
Intocht Sinterklaas
Nachtmis kerstavond (ovb)
Radio-programmering met duidelijk geluid tijdens werkuren en grote diversiteit 
in de avonduren
Dagelijks vers nieuws op internet, ook in het weekend

Extra info:

Alle tv-programma's komen in uitzending gemist, ook te 

volgen via de apps van Omroep Venlo voor Android en iOS.  
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“Het door BMC Advies opgestelde Verbeterplan 

Omroep Venlo “Naar een duurzame exploitatieop-

zet” is in , maar ook in  leidend geweest in 

de transitiefase die de omroep noodgedwongen 

heeft doorlopen. Een realistische meerjarenbegrot-

ing ligt nu voor ons, waarbij het besef leeft dat 

Omroep Venlo niet de weerbaarheid heeft om 

onverwachte grote (financiële) tegenvallers op te 

vangen. Er is vertrouwen in de nieuwe koers en het 

huidige team.”  

Dat waren de slotwoorden van het jaarverslag over 

. Diezelfde woorden reflecteren ook op het jaar 

, al zijn er zeker verschillen. Alle bedrijfsecono-

mische maatregelen uit genoemd rapport zijn inmid-

dels afgerond en hebben tot een positieve business-

case geleidt.  Inhoudelijke constateringen in het 

rapport hebben toch een andere wending gekregen. 

Zo heeft de tijd geleerd dat streekvorming meer 

perspectief biedt dan het in het rapport genoemde 

RMC (Regionaal Media Centrum), is uit onderzoek 

gebleken dat televisie zowel in bereik als omzetge-

nerator allesbehalve een aflopende zaak is en heeft 

de omroep bewezen dat een transitie ook zonder 

kwaliteitsverlies succesvol geëffectueerd kan 

worden.  

Grote zorgen zijn er onveranderd over de grote post 

aan openstaande leningen die in de crisisperiode 

van  niet zijn beetgepakt. Doordat rentes het 

resultaat blijven drukken en aflossingsverplichtingen 

ons weerhouden om weerstandsvermogen op te 

bouwen, zijn noodzakelijke vervangingsinvesterin-

gen niet haalbaar. Omroep Venlo rekent op het 

nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad om 

deze last uit het verleden in gezamenlijkheid op te 

ruimen. Dit zou ook meer dan recht doen aan de 

omroeporganisatie die op succesvolle wijze uit een 

pittige transitie is gekomen. 
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Slotwoord

Met een sluitende exploitatiebegroting en een 

gemotiveerd en ambitieus team aan vaste krachten 

en vrijwilligers timmeren we immers gedegen aan 

een constructieve toekomst. Zonder onverantwoor-

de grote sprongen, maar met de intentie iedere 

dag een betere versie van onszelf te worden. Met 

een ziekteverzuim in  van slechts ,% (!), zit 

er dus volop energie in Omroep Venlo. Omdat we 

onafhankelijke journalistiek op gemeentelijke 

schaal belangrijk vinden voor de democratie. 

Omdat we waarde hechten aan het enorme bereik 

waarmee we de culturele identiteit van Groot-

Venlo positief kunnen laden met vele prachtige 

event-registraties. Registraties die bovendien hun 

weg vinden naar regionale en landelijke zenders en 

daarmee topproducten zijn voor citymarketing.

Venlo,  april  

Evert Cuijpers 

Directeur-bestuurder Omroep Venlo 




